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Abstrakt 

Bakgrund: Det är i huvudsak äldre som drabbas av svårläkta bensår som en 

komplikation till andra bakomliggande sjukdomar. Vanliga behandlingar vid bensår 

är kompressionsbehandling, sårbehandling samt nutrition och livsstilsförändringar i 

samråd med sjuksköterska. Tidigare forskning visar att personer med bensår 

upplever förändringar i sin livssituation ur ett fysiskt, känslomässigt och socialt 

sammanhang. Den teoretiska referensram som används i studien är McCormack och 

McCances modell för personcentrerad vård. Syfte: Att belysa personers erfarenhet 

av att leva med bensår. Metod: Litteraturstudie med induktiv ansats där 9 

kvalitativa studier med patientperspektiv ligger till grund för resultatet. Studierna 

har jämförts och analyserats med tolkning av Kristenssons (2014) integrerade 

analys. Resultat: Många personer som lever med bensår erfar smärta, ofta med 

sömnsvårigheter som följd. Ofta leder bensår till sociala begränsningar på grund av 

nedsatt rörlighet och skamkänslor. Många upplever ett stort stödbehov från sin 

omgivning. Slutsats: Personer med bensår uttrycker ett stort behov av att bemötas 

utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. De önskar även mer vägledning och 

kunskap kring bensåren för att kunna ta del av omvårdnaden. För att främja hälsan 

hos denna patientgrupp krävs vidare forskning kring stödjande egenvårdsåtgärder 

för att förbättra deras livssituation.  

Nyckelord 

Erfarenhet, Bensår, Smärta, Social isolering, Personcentrerad omvårdnad  

Tack 

Till alla som på ett kärleksfullt sätt möter och ger omvårdnad till personer i behov 

av hjälp och stöd.  
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1 Inledning 

Bensår är ingen sjukdom utan ett symtom på olika sjukdomstillstånd som resulterar i 

svårläkta sår på underbenen, med stor risk för recidiv. Det är vanligen äldre 

människor som drabbas av bensår. Det uppskattas att ca 1% - 2% av människor i 

världen lever med svårläkta bensår, med en varierad duration från sex veckor till 

flera årtionden (Briggs & Closs, 2003; Lindholm, 2018). Personer med svårläkta 

bensår vårdas oftast inom primärvården såsom vårdcentraler men även inom 

kommunens enheter samt på olika sjukhusavdelningar (Rikssår, 2019). Tidigare 

studier visar på att personer med svårläkta bensår påverkas ur ett fysiskt, 

känslomässigt och socialt perspektiv vilket inverkar på den upplevda livskvaliteten 

(Cunha, Campos & Cabete 2017; Zhu & Ryan, 2017; Franks & Moffatt, 2006; 

Wissing, Ek & Unosson, 2002 ).  

Under sommarjobb och praktik har vi stött på och behandlat personer med bensår 

vilket har väckt frågan om hur dessa upplever sin livssituation. Funderingar dök upp 

kring om personernas tankar blev uppmärksammade och stod i centrum hos 

personalen vid omvårdnaden. Kommunikationen och informationsutbytet mellan 

sjuksköterska, hemtjänstpersonal och patient upplevdes ibland som bristfällig, vilket 

kunde ge upphov till missförstånd.   

2  Bakgrund 

2.1 Bensår patofysiologi och etiologi  

Det finns olika etiologier till svårläkta bensår och ca 70% av dem har bakgrund i 

venös insufficiens, medan ca 10% har bakgrund i arteriell insufficiens och 

resterande ca 20% beror på en blandning av dessa. Venösa bensår är svårläkta 

eftersom venerna i underbenet stasas på grund av venös insufficiens och därmed 

minskar blodcirkulationen i huden. Det är vanligt med smärta vid venösa bensår och 

nattsömnen störs ofta. Vid venösa bensår lättas smärtan om benet är i högläge, 

medan det vid arteriella bensår försvårar smärtan. Venösa bensår är vanligtvis 

lokaliserade ovanför mediala malleolen, medan arteriella bensår oftast är belägna 
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perifert, på fötter och tår (Ericson & Ericson, 2013). Arteriella bensår uppkommer 

på grund av arteriell insufficiens och kritisk ischemi. Syrebristen i benet ger smärtor 

även vid vila och kan ge uppkomst till sår och gangrän. Arteriella bensår ger ofta 

smärtor nattetid och de drabbade hänger många gånger benet över sängkanten för att 

känna lindring (Resch, 2019). Det en del av sjuksköterskans yrkeskompetens att ha 

kunskap om bakomliggande patofysiologi (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2019).  

I fortsättningen kommer samlingsnamnet “bensår” användas i litteraturstudien 

oavsett etiologi och avser svårläkta bensår.  

2.2 Behandling vid bensår  

Kompressionsbehandling och sårbehandling är huvudsakliga behandlingar vid 

bensår men det finns också andra understödjande åtgärder som sjuksköterskan bör 

vidta (Ericson & Ericson, 2013). Nutrition är av stor betydelse, och proteinrik kost 

har sårläkande effekt då bra albuminvärden och normala zinkvärden ger bra 

utgångspunkt för att såren ska läka. Järn är bra för nybildning av celler och C-

vitamin bistår hudens kollagenbildning. Det är en viktig uppgift för sjuksköterskan 

att ta reda på nutritionsstatus och ge rådgivning kring kost samt tipsa om bra källor 

till näringsämnen som patienten behöver (Ericson & Ericson, 2013). Lunnon (2013) 

påpekar även vikten av att se patienten i hens situation ur ett holistiskt perspektiv 

vid fastställning av nutritionsstatus. Förståelsen kring malnutrition ökar genom att 

se över psykologiska och sociala faktorer som kan påverkar personen.   

Andra omvårdnadsåtgärder kan vara att informera om att hålla benet i högläge för 

avlastning (venösa bensår) och att undvika svullnad. Samtidigt är det viktigt att inte 

bli stillasittande i längre perioder (Ericson & Ericson, 2013). Tidigare studier visar 

att det finns ett samband mellan minskad risk för recidiv samt utförandet av 

egenvårdsåtgärder och att ha tro på sin egen förmåga att hantera olika situationer 

(Finlayson, Edwards, Courtney, 2009; Finlayson, Wu & Edwards, 2015 ).  

Livsstilsförändringar som till exempel rökstopp bättrar på mikrocirkulationen i 

huden medan fysisk aktivitet har positiv effekt på sömnkvaliteten och leder till en 

förbättring i djupsömnen (Ericson & Ericson, 2013; Ringsberg, 2019).  
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2.3 Begreppet erfarenheter 

Genom att studera personers erfarenheter ges tillgång till deras subjektiva 

upplevelse av ett fenomen. Detta ger en inblick i hur de förstår, upplever och erfar 

sin livssituation. En människas erfarenheter påverkas och formas hela tiden i mötet 

med andra människor. Det går inte att förstå och förklara det sociala sammanhanget 

utan att se individens erfarenheter, de hör ihop med varandra (Öhman, 2008).  

2.4 Begreppet kommunikation 

Sjuksköterskan får tillgång till patienters upplevelser och erfarenheter genom att 

samtala med och lyssna till deras berättelser. Mötet mellan patienten och 

sjuksköterskan är den väsentliga grunden för samtal inom vården. Kommunikation 

kan vara språklig men också kroppslig och används för att skapa en ömsesidig 

förståelse. Det är relevant för sjuksköterskan att se till så mötet blir i samverkan för 

att undvika missförstånd (Baggens & Sandén, 2019). I Nilsson, Lundgren och 

Furåkers (2009) studie visar att en viktig del i arbetet för kommunsjuksköterskor är 

bedömning av hälsostatus samt att genomföra omvårdnadsåtgärder. Genom 

kommunikation och samtal, med patienter och i vissa fall även närstående, skapas 

trygghet och bekräftelse för individens situation. Dessutom används kommunikation 

även som ett hjälpmedel för att lindra patienters eventuella farhågor och oroligheter 

som de erfar (Nilsson, Lundgren & Furåker, 2009).    

  

En god omvårdnad upplevs av patienter när sjukvårdspersonal är engagerade i 

samtalet där personalen både kan lyssna på patienten och samtala tillsammans med 

dem. Patienter upplever att genom kommunikation ges en möjlighet för dem att dela 

med sig av sina behov och problem till personalen, samt att få information och råd 

kring omvårdnaden (Attree, 2001). Den viktigaste faktorn för att få patienter 

delaktiga är ett gott bemötande. Alla möten är unika och bör utgå ifrån patientens 

egna behov och premisser. Om bemötandet brister försämras kommunikation och 

informationsutbytet vilket riskerar leda till att patienter ej följer ordination- eller 

rekommendationer, att patienten uteblir från vården eller att det uppstår 

missförstånd mellan patient och sjukvårdspersonal. Detta kan riskera 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2019).  
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2.5 Patientens delaktighet i vården  

Sjuksköterskeyrket genomsyras av ett humanistiskt perspektiv med hänsyn till 

vanor, övertygelser, värderingar, samt självbestämmande hos patienten som vårdas. 

Omvårdnadsarbetet sammanfattas i en process med en inledande bedömning, 

planering, genomförande och sedan en utvärdering av omvårdnadsåtgärder som 

utgår från patientens subjektiva upplevelser och en helhetssyn bortom endast de 

fysiska aspekterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I en studie av Hjelm, 

Rolfe, Bryar, Andersson & Fletcher (2003) uttrycker sjuksköterskor i Sverige och 

Storbritannien positiva fördelar med att involvera patienter och närstående vid 

omvårdnadsåtgärder, vilket anses öka patientens självständighet. Det står lagfäst att 

sjukvården så långt det är möjligt ska läggas upp och genomföras så att patienten 

själv är delaktig i sin egen vård. Egna önskemål och förutsättningar ska beaktas när 

det gäller att patienten ska ges möjlighet att kunna utföra egna vårdåtgärder och 

delta i behandlingen (SFS 2014:821, kap 5. Delaktighet). Om beslut nås gemensamt 

av personen och sjuksköterskan där både evidensbaserad vård samt personens egna 

värderingar beaktas är det större chans att patienten kommer uppleva bättre hälsa 

(Street, Makoul, Arora & Epstein, 2008). 

2.6 Att vårda personer med bensår 

I en studie bland sjuksköterskor framkommer att det ibland används ett negativt 

språk mellan sjuksköterskorna vid samtal kring patienter med bensår som anses vara 

”svåra” eller ”besvärliga” istället för diskussioner kring de individuella behoven hos 

varje patient (Morgan & Moffatt, 2008b). Därtill uttrycks ett otillräckligt stöd för 

sjuksköterskorna att hantera emotionella och stressfulla situationer. Det 

framkommer att sjuksköterskor väljer att distansera sig själv från patienten och 

istället fokusera på omvårdnaden och behandlingen av såret för att inte bli alltför 

emotionellt involverade (Eskilsson & Carlsson, 2010; Morgan & Moffatt, 2008b). 

Behandlingen av bensår skapar en stor press på sjuksköterskorna, i synnerhet 

upplevs frustration och minskat självförtroende när bensåren förvärras (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). Många sjuksköterskor erfar tidsbrist som minskar deras möjlighet 

att skapa en dialog med patienterna vilket riskerar att sjuksköterskorna går miste om 

helhetsperspektivet. Detta ger en känsla av maktlöshet eftersom sjuksköterskorna 
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saknar möjligheten att kunna ge patienterna den omvårdnad som de behöver 

(Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl, Gilje, Norberg & Söderberg, 2010). 

I bakgrunden har vi använt begreppet patient för att beskriva förhållandet mellan 

sjuksköterska och den som mottar vård. I fortsättningen kommer begreppet person 

användas om den som lever med bensår. Detta för att vi anser att dessa personer 

bara är patienter i direkt kontakt med sjukvården.    

3 Teoretisk referensram 

Legitimerade sjuksköterskor anses besitta sex kärnkompetenser varav en av dem är 

personcentrerad vård (McCance & McCormack, 2019). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) förklarar personcentrerad vård som ett arbetssätt som 

eftersträvar att se hela personen ur ett holistiskt perspektiv och inte enbart de fysiska 

behoven. Individens subjektiva tankar om sin situation ska stå i centrum och det är 

viktigt att visa respekt och bekräfta dennes uppfattning. Personens perspektiv ska 

vara likvärdig sjuksköterskans professionella synvinkel.   

Personcentrerad omvårdnad valdes för att diskutera hur sjuksköterskan kan möta 

erfarenheterna som personer med bensår upplever. 

3.1 Modell för personcentrerad omvårdnad  

McCormack & McCance’s (2006) modell för personcentrerad omvårdnad valdes för 

att det har en tydlig koppling till det praktiska arbetet som kan bidra till 

utvecklingen av en personcentrerad omvårdnad och ett ökat välmående. Modellen 

omfattas av fyra delar som består av “prerequisites”, “care environment”, “person-

centered processes” och “outcomes”. (Figur 1).   

Prerequisites (yttre ringen) handlar om sjuksköterskans professionella kompetens 

för att kunna fatta beslut och prioritera omvårdnadsmoment. Detta avser sociala 

färdigheter som hör till mellanmänskliga relationer, innovativa lösningar, samt 

kännedom om sina egna värderingar och vara medveten om hur dessa påverkar 

personen. Detta innebär att äga förmågan att vara hängiven för sitt arbete genom att 

sätta personen i fokus (McCormack & McCance, 2006).  



 

6(32) 

 

The care environment (innersta ringen) har fokus på kontexten i vilken 

omvårdnaden ges. Vårdmiljön omfattar ett delat beslutsfattande och deltagande 

mellan de olika yrkesprofessionerna och vårdtagaren. Det är även viktigt att 

maktbalansen är fördelad mellan personal samt mellan person och sjuksköterska. 

Förutsättningar i vårdmiljön kan antingen begränsa eller skapa möjligheter att arbeta 

personcentrerat. Modellen kräver att sjuksköterskan kan se förbi den tekniska 

kompetensen och ha en humanistisk helhetssyn för att främja personers 

valmöjligheter och delaktighet i beslutsfattandet kring omvårdnaden. Möjligheten 

att utvärdera kvaliteten på omvårdnaden samt tillfällen där sjuksköterskan och 

personal reflekterar är av central vikt (McCormack & McCance, 2006). 

Person-centered processes (blombladen) har fokus på patienten som person och att 

de individuella värderingarna och uppfattningarna beaktas i omvårdnaden. 

Sjuksköterskan behöver skapa en tydlig bild över vad som är viktigt för personen 

och hur hen förstår situationen de befinner sig i. Det är viktigt för sjuksköterskan att 

vara engagerad, vara sympatiskt närvarande, visa medkänsla och se till personens 

fysiska behov. Förutsättningar för delaktighet skapas genom att ge information och 

med hjälp av samtal implementera personens egna åsikter i omvårdnadsprocessen. 

Detta möjliggörs genom kontinuerlig kommunikation och kunskapsutbyte mellan 

person och sjuksköterska (McCormack & McCance, 2006).  

Person-centered outcome (mitten) är det förväntade resultatet av personcentrerad 

vård. Här menas att personen känner sig nöjd och involverad i sin egen omvårdnad, 

känner sig sedd och uppskattad, och är delaktig i att skapa en vårdande miljö. 

Sjuksköterskans professionella kompetens och vårdmiljön måste tillgodoses för att 

kunna arbeta personcentrerat och nå resultatet (McCormack & McCance, 2006).  
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Figur 1. McCormack & McCances (2006) modell för personcentrerad omvårdnad 

4 Problemformulering  

Personer som drabbas av bensår har förutom de fysiska symtomen även en 

förändrad livssituation. Vårdpersonal på sjukhus, i kommunen och framförallt inom 

primärvården möter denna patientgrupp. När sjuksköterskan endast utför de 

praktiska behandlingsåtgärderna utan att ta del av personens subjektiva upplevelse 

av sin livssituation, förloras viktig kunskap som kan påverka personens välmående. 

Ifall kommunikationen mellan sjuksköterska och person brister finns risk att 

delaktigheten minskar och individuella behov tappas vilket kan medföra att 

omvårdnaden blir otillräcklig. Det underlättar för sjuksköterskan att ha kunskap om 

vanligt förekommande erfarenheter personer med bensår har för att kunna planera 

och genomföra omvårdnaden på ett tillfredsställande sätt. Genom att undersöka 

erfarenheterna av att leva med bensår kan det hjälpa sjuksköterskor att synliggöra 

olika aspekter som kan främja personens delaktighet inom vården.  
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5  Syfte  

Syftet är att belysa personers erfarenhet av att leva med bensår. 

6 Metod 

För att få en samlad bild över kunskapsläget gällande erfarenheter hos personer som 

lever med bensår valdes en litteraturstudie med induktiv ansats. Studien utformades 

genom att skapa ett tydligt och avgränsat syfte. Därefter genomfördes en sökning 

och kritisk granskning av forskningsmaterial inom det valda området som sedan 

sammanställdes i resultatredovisningen. Genom en översikt av rådande forskning 

kan den samlade kunskapen ge vägledning i det fortsatta praktiska arbetet vid mötet 

med personer som lever med bensår (Kristensson, 2014).    

6.1 Datainsamling  

Databaserna Cinahl och PubMed valdes eftersom dessa har vårdvetenskaplig och 

medicinsk inriktning, samt att de har ett stort omfång av vetenskaplig litteratur inom 

det valda området (Kristensson, 2014). Utifrån söktermer tillhörande “Cinahl 

headings” och “MeSH termer” och även fritextsökning hittades relevanta artiklar 

som stämde överens med litteraturstudiens syfte. Arbetet inleddes med 

provsökningar för att få en överblick av tillgång till material inom ämnesområdet. 

Förutom i Cinahl och PubMed gjordes en provsökning i databasen PsycINFO som 

tyvärr inte resulterade i några nya relevanta artiklar. Sedan utvecklades en 

sökstrategi utifrån syftet för att hitta relevanta artiklar (Kristensson, 2014).  

6.2 Sökstrategi & urval 

I enlighet med Kristensson (2014) beskriver sökstrategin vilka sökord som använts, 

de avgränsningar som valts, samt användningen av databaserna. Nedan följer en 

beskriving på hur vi praktiskt gått tillväga för att hitta de vetenskapliga artiklar som 

ligger till grund för litteraturstudien.   

Hela söknings- och urvalsarbetet gjordes tillsammans. Vi valde att lägga till ett steg 

i urvalsarbetet där vi gallrade sökträffarnas titlar utefter inklusions- och 

exklusionskriterierna som sedan sparades i mappen på Cinahl. Abstrakt på alla 
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artiklar som sparats lästes igenom av oss båda för att sedan diskuteras och gallra 

vilka som ska läsas i fulltext. Vi läste artiklarna var för sig och diskuterade efteråt 

vilka artiklar som skulle ingå utifrån relevans och om de svarade på syftet.   

Avgränsningar gjordes i slutet för att inte missa relevanta artiklar tidigt i processen. 

Detta omfattade en begränsning till artiklar publicerade mellan 2009–2019, artiklar 

skrivna på engelska, åldersbegränsning vuxna: 19–80+ år, samt att dessa artiklar är 

peer-reviewed. 

Inklusionskriterier: 

Artiklar som överensstämmer med litteraturstudiens syfte och är 

omvårdnadsinriktade med ett patientperspektiv. Studierna kan innefatta både 

venösa- eller arteriella bensår och även en kombination av dessa. Personerna i 

studierna kan både vårdas i slutenvård, öppenvård och/eller hemsjukvård. Artiklar 

skall vara etiskt granskade av en oberoende kommitté i samband med genomförda 

studier.  

Exklusionskriterier: 

Artiklar som är äldre än tio år, inkluderar individer under 19 år eller skrivna på 

andra språk än engelska. Artiklar som har medicinsk inriktning (Sårbehandling, 

omläggningsmaterial, honungsförband, kompressionsbehandling, kirurgisk 

behandling). Artiklar som har huvudfokus på diabetesproblematik eftersom området 

då blir för brett att undersöka.   

6.2.1 Sökstrategi i Cinahl 

Första sökningen gjordes i Cinahl. Indexord, vilka är ämnesord som finns 

indexerade inom databasen, användes för att hitta relevanta begrepp för syftet 

(Kristensson, 2014). I funktionen “cinahl headings”, söktes orden “leg ulcer” och 

“venous ulcer”.  Fritextorden “experienc*”, “impact” och “chronic leg ulcer*” lades 

till. Begreppen ordnades i olika sökblock med hjälp av Booleiska sökoperatorer som 

OR och AND (Kristensson, 2014).  I samband med denna funktion användes både 

sökning inom major och minor concept för att sökningen då blir bredare. Enligt 

Kristensson (2014) används det vid sök vanligtvis en kombination av både indexord 
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och fritextord, eftersom indexorden ger mer detaljerade sökresultat och fritextorden 

ger bredare sökresultat. Sökmatrisen redovisas i Bilaga A. 

6.2.2 Sökstrategi i PubMed 

Andra sökningen gjordes i PubMed. Ämnesorden i PubMed kallas MeSH- termer 

och indexeras på liknande sätt som i Cinahl (Kristensson, 2014). Sökordet “leg 

ulcer” användes som MeSH-term i tillägg till fritextorden “venous leg ulcer”, 

“chronic leg ulcer”, “experience” och “impact”. Till skillnad från sökningen i 

Cinahl blev sökordet experience ej trunkerat eftersom detta resulterade i en större 

mängd irrelevanta artiklar. Sökorden kombinerades i olika sökblock med hjälp av 

Booleiska sökoperatorerna OR och AND (Kristensson, 2014). Sökmatrisen 

redovisas i Bilaga B. 

6.2.3 Artiklar som hittades  

Sökningen i Cinahl resulterade i 7 artiklar som kommer från Sverige, Sydamerika, 

USA och Storbritannien. Sökningen i PubMed resulterade i 1 artikel från 

Sydamerika. Efter att ha tittat bland referenserna hittades ytterligare 1 artikel från 

Danmark genom ”snowballing” (Kristensson, 2014).  Alla artiklar förutom 2 

hittades i båda databaserna. 

6.3 Kvalitetsgranskning  

Efter att ha läst genom artiklarna i sin fulltext och granskat artiklar så att de 

stämmer överens med syftet utfördes en andra granskning som enligt Kristensson 

(2014) syftar på att granska studiernas kvalitet. Genom att använda en särskild 

granskningsmall möjliggörs en systematisk genomgång av artiklarnas kvalitet, där 

ett antal frågor om innehållet besvaras och poängsätts (Kristensson, 2014). 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enskilt och diskuterades sedan mellan 

oss för att jämföra resultatet som vi fått och genom en diskussion skapa en 

gemensam förståelse för innehållet. De valda artiklarna granskades utifrån Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmall, för att säkerställa god kvalitet på artiklarna 

som ingår i resultatet. Artiklar som skulle ingå i resultatet behövde ha minst Grad II: 

minst 70% då lägre procentsnivå inte anses vara acceptabel. Granskningsmallen 
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modifierades på en punkt där “patienter med lungcancerdiagnos” byttes ut till 

“patienter med bensår” utan att förändra poängsättningen. Se Bilaga C.  

Artiklar som är med i resultatet redovisas i artikelmatrisen, se Bilaga D. 

6.4 Forskningsetiska aspekter 

Kristensson (2014) påpekar att det även vid litteraturstudier är viktigt att ta etisk 

ställning till det forskningsmaterial som ingår i studien. För de artiklar som valdes ut 

i litteraturstudien följde vi etiska principer som benämns inom 

helsingforsdeklarationen för forskning som involverar människor. Forskningen bör 

bland annat genomgå en etisk granskning från en självständig kommitté, deltagarna 

bör vara informerade om studiens innehåll och gett sitt samtycke samt att 

sekretesshantering och aspekter gällande deltagarnas anonymitet efterföljs. Därtill är 

det viktigt att forskning där människor är involverade alltid ställer eventuella risker 

för deltagarna mot nyttan med studien (World Medical Association, 2018).  

Alla fynd som framkommit efter analysen är inkluderade i resultatredovisningen av 

litteraturstudien för att på så vis inte undanhålla något eller styra det slutgiltiga 

resultatet (Kristensson, 2014). På detta vis har vi valt att ur ett etiskt perspektiv 

presentera materialet i sin helhet där både positiva och negativa fynd tas med för att 

inte vinkla resultatet till någons fördel. Kjellström (2016) påpekar att vid 

litteraturstudier kan det uppstå etiska problem i samband med felaktiga tolkningar 

eller att individer i studier kan beskrivas på ett negativt sätt vid översättning av 

andra språk, vilket vi har tagit hänsyn till under litteraturstudiens gång.  

Förförståelsen kring bensår och dess inverkan på individen diskuterades mellan oss 

under arbetets gång för att i möjligaste mån inte påverka resultatet eftersom en 

objektiv framhållning ligger till grund för litteraturstudiens resultat.  

6.5 Analys 

Med utgångspunkt i Kristenssons (2014) integrerade analys för litteraturstudier, har 

vi tolkat och genomfört analysen genom att till en början läsa igenom alla artiklar 

och titta efter övergripande likheter och skillnader. Detta möjliggjordes genom att 

artiklarna lästes var för sig flera gånger. Efter att alla artiklarna lästs igenom 

diskuterades fynden mellan oss för att säkerställa att inget har missats. Vi valde att 
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även lägga till ett steg där vi tillsammans tog ut relevanta kärnmeningar utifrån 

syftet som översattes och sammanfattades i en tabell, eftersom detta hjälpte oss att 

få en bättre överblick på likheter och skillnader mellan artiklarna. Därefter skrevs 

tabellen ut och klipptes i delar för att sedan sorteras i övergripande kategorier. 

Kategorierna som framgick skrevs upp i en tankekarta där relevanta underkategorier 

arbetades fram. Kategorierna bearbetades tillsammans med underkategorierna tills 

dessa blev tydliga. För att få inblick i processen, se Bilaga E. 

7 Resultat 

Vid analysen framkom 4 kategorier som beskriver viktiga aspekter att ta hänsyn till 

för att förstå hur personer med bensår erfar sin livssituation, se Tabell 1. 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

Sjuksköterskans närvaro 
- Relationer med sjuksköterskan 

- Engagemang från sjuksköterskan 

- Delaktighet ihop med sjuksköterskan 

Begränsningar i vardagen 

- Smärta och sömn 

- Problem med personlig hygien 

- Begränsad av förband, kläder eller skor 

- Dagliga aktiviteter försvåras 

Psykologisk påverkan - Social isolering 

- Rädslor, hopp och förtvivlan 

Förändringar i livssituationen 
- Hantera en ny situation 

- Stöd från närstående 

- Egna övertygelser 

7.1 Sjuksköterskans närvaro 

7.1.1 Relationer med sjuksköterskan 

Resultatet visar att sjuksköterskans bemötande är avgörande för att kunna bygga en 

bra relation. Generellt har de flesta personer med bensår ett gott förtroende för 

sjukvården och har förväntningar om ett bra mottagande (Green, Jester, McKinley 

& Pooler, 2018; Silva, Jesus, Tavares, Caldeira, Oliveira & Merighi, 2019). Det 

finns personer som upplever sig åsidosatta och detta präglar deras syn på vården 

(Marczak, Rembeck, Petersson & Nordeman, 2019). Relationerna med 
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sjuksköterskan är av stor betydelse för personer med bensår. Kontinuitet och många 

besök över lång tid utvecklar en bra och trygg relation (Green et al, 2018; Petersson, 

Springett & Blomqvist, 2009). Däremot visar det sig att trots gott förtroende för 

behandling och omvårdnad, saknas tillit för att kunna lyfta vardagliga bekymmer. 

Det är en vanlig uppfattning att detta inte ingår i sjuksköterskans uppdrag. Många 

personer med bensår anförtror sin behandling helt till sjuksköterskan eftersom de 

anser att det är hens ansvar (Petersson et al, 2009). 

I samband med behandlingen är det vanligt med klagomål på att tid går förlorad vid 

lång väntan på sjuksköterskan (Green et al, 2018; Wellborn & Moceri, 2014). Å 

andra sidan, när det blir aktuellt med snabba remisser till specialister oroas de 

drabbade av det snabba förloppet (Marczak et al, 2019).  

7.1.2 Engagemang från sjuksköterskan 

De flesta personer med bensår påpekar att behovet av stöd och engagemang från 

vårdpersonal är betydande för att klara av situationen. Detta beskrivs som obetalbart 

och avgörande (Cezar da Silva, Denardin Budó, Schimith, Ecco, Fernandes Costa & 

de Vasconcelos Torres, 2015; Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & Dreyer, 2017). Ett 

vanligt fenomen vid behandling av bensår är att såren förvärras trots professionell 

behandling, vilket ibland leder till att de drabbade tappar tron på sjuksköterskan. Det 

är särskilt viktigt med uppmuntran och stöd från sköterskan för att de inte ska ge 

upp hoppet (Lernevall et al, 2017).   

7.1.3 Delaktighet ihop med sjuksköterskan 

Samarbete mellan personen med bensår och sjuksköterskan är viktigt för att 

åstadkomma en optimal behandling där delaktighet är av stor vikt. Delaktighet gör 

att personen känner sig jämbördig med sjuksköterskan och känner att de vågar 

uttrycka sina egna tankar och åsikter (Petersson et al, 2009). Många personer med 

bensår uttryckte att det inte hade varit någon information kring egenvård och 

förebyggande åtgärder från sjuksköterskans sida. Bristen på rådgivning leder ofta 

till okunskap hos personerna kring rådande behandling som t.ex. användning av 

stödstrumpor, vilket kan resultera i att givna råd inte följs som önskat (Wellborn & 

Moceri, 2014). Det framkommer att många personer med bensår önskar ytterligare 

information och utbildning om förebyggande åtgärder (Petersson et al, 2009; Silva 
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et al, 2019; Wellborn & Moceri, 2014). Ibland har vissa personer uppfattat en låg 

kunskapsnivå om bensår hos sjukvården (Wellborn & Moceri, 2014).  

7.2 Begränsningar i vardagen  

7.2.1 Smärta och sömn 

Smärta, obehag och klåda är de allra vanligaste symtomen vid bensår, vilket 

påverkar stora delar av personernas liv (Green et al, 2018; Lernevall et al, 2017; 

Marczak et al, 2019; Wellborn & Moceri, 2014). Smärtan beskrivs av många som 

konstant och fruktansvärd, som inte går att komma undan, vilket gör att de ständigt 

känner sig påminda om sin situation (Lernevall et al, 2017). Många personer med 

bensår upplever sömnsvårigheter på grund av smärtan som oftast förvärras nattetid 

(Green et al, 2018; Lernevall et al, 2017; Marczak et al, 2019; Petersson et al, 2009). 

Smärtorna påverkar rörligheten eftersom det blir besvärligt att gå men också längre 

stillasittande gör ont (Lernevall et al, 2017; Marczak et al, 2019). Flera av de 

drabbade vaknar tidigt på morgonen och upplever då att det är omöjligt att somna 

om på grund av smärtorna (Green et al, 2018). Sömnstörningarna påverkar och 

minskar hanteringsförmågan av vardagliga aktiviteter vilket gör att personerna 

hamnar i en ond spiral (Green et al, 2018; Wellborn & Moceri, 2014).    

7.2.2 Problem med personlig hygien 

Ett vanligt problem för personer med bensår är frustration kring den personliga 

hygienen, och då främst på grund av förbanden och de olika 

kompressionsbehandlingarna (Green et al, 2018; Wellborn & Moceri, 2014). Det 

blir svårt att bada eller duscha utan att påverka eller förstöra förbanden och 

plastpåsar för att skydda dem upplevs farliga och ökar risken att halka och skada sig 

ytterligare. Vissa med bensår uttrycker en önskan om att kunna få möjligheten att 

tvätta benen i samband med att sjuksköterskan gör omläggningar (Green et al, 

2018). 

7.2.3 Begränsad av förband, kläder eller skor 

Många personer upplever sig begränsade och har svårt att gå på grund av obehag av 

bensåren och förbanden (Green et al, 2018; Wellborn & Moceri, 2014). 

Kompressionslindor och stödstrumpor känns obehagliga och några tycker att 



 

15(32) 

 

stödstrumporna är svåra att använda (Silva et al, 2019). De flesta med bensår har 

svårt att hitta kläder eller skor som passar och fungerar för dem eftersom det blir 

“knöligt”. Detta begränsar deras val av kläder och vissa tycker det är tråkigt att inte 

kunna vara “presentabel” eller klä sig som de önskar (Green et al, 2018; Lernevall et 

al, 2017). Flera av deltagarna blir erbjudna specialskor från sjukvården. Dock tycker 

många att dessa är fula och klumpiga vilket gör att de inte vill använda dem. 

Samtidigt upplevs de som en ständig påminnelse om deras situation (Lernevall et al, 

2017). Några personer med bensår uttrycker oro över att inte kunna ta sig ut och 

resa eftersom de har svårigheter att använda skor (Cezar da Silva et al, 2015).  

7.2.4 Dagliga aktiviteter försvåras 

Fysisk aktivitet minskar när personer med bensår har svårt att gå (Lernevall et al, 

2017; Marczak et al, 2019). En allt större inaktivitet leder till nedsatt rörlighet vilket 

begränsar dagliga aktiviteter såsom personlig hygien, påklädning, hushållssysslor 

och inköp. Det stränga behandlingsschemat försvårar friheten i vardagsplaneringen 

(Lernevall et al, 2017). De som fortfarande arbetar känner sig begränsade i sitt jobb 

på grund av bensåren och upplever även att jobbet är ett hinder för att söka hjälp av 

sjukvården (Marczak et al, 2019). I svåra fall kan frånvaron från jobbet leda till 

ekonomisk förlust (Joaquim, Silva, Pereira, Garcia-Caro & Cruz-Quintana, 2018).  

7.3 Psykologisk påverkan  

7.3.1 Social isolering 

Bensåren leder många gånger till minskad arbetsförmåga och tidig pension vilket 

gör att många tappar kontaktnätet med kollegor. Detta hinder kan även ge 

finansiella problem och leda till minskade sociala aktiviteter (Cezar da Silva et al, 

2015; Joaquim et al, 2018). Viljan att upprätthålla sociala kontakter visar sig minska 

när personer med bensår upplever nedsatt välmående som i sin tur leder till minskat 

socialt umgänge och ensamhet (Marczak et al, 2019). 

Flertalet personer med bensår väljer att minska sin sociala kontakt på grund av odör 

och exsudat av såren. Några trotsar sina bensår och försöker vara socialt aktiva 

iallafall (Green et al, 2018). Självförtroendet påverkas negativt på grund av 

förbanden, odören och sekretionen från bensåren vilket leder till rädslor kring att bli 
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utesluten. Många med bensår vill undvika att störa andra och känner skam över sig 

själva vilket gör att de bara känner sig bekväma i sina egna hem (Aguiar, 

Sadigursky, Martins, Menezes, Santos & Reis, 2016; Green et al, 2018; Lernevall et 

al, 2017). Några äldre upplever stigma kring bensåren och människor runt omkring 

är rädda för att de ska vara smittsamma (Aguiar et al, 2016).  

7.3.2 Rädslor, hopp och förtvivlan 

När bensåren förvärras trots behandling, kan det kännas skrämmande och leda till 

rädsla och depression. Den långa läkningsprocessen är en källa till ständig oro och 

tankarna kretsar konstant kring bensåren, vilket påverkar humöret (Green et al, 

2018; Marczak et al, 2019). Några få uttryckte att vid frånvaro av smärta och 

obehag lyckades de glömma bensåren för en stund (Marczak et al, 2019). Många 

personer uttryckte att de var otroligt trötta på situationen (Lernevall et al, 2017). När 

bekymren blev för svåra att hantera ledde dessa till olika grader av depression 

(Wellborn & Moceri, 2014). Många personer uttryckte att det inte finns något 

positivt med att leva med bensår, det liknas vid ett liv som inte är värt att leva 

(Lernevall et al, 2017). I några fall uttrycktes suicidala tankar när bensåren var som 

värst (Green et al, 2017).   

Många äldre personer med bensår vill inte vara en börda för sina närstående och 

delar därför inte med sig av sina problem till andra och håller tankar och funderingar 

för sig själva. Flera uttrycker rädsla för att få sin sårbara situation utlämnad till 

andra (Marczak et al, 2019). Samhällets förhållningssätt till dem har stor inverkan 

på deras psyke (Joaquim et al, 2018).  

Det framkommer en oro över att aldrig känna lättnad eller komma undan smärtan 

helt och de flesta uppger att analgetika har dålig eller ingen effekt (Green et al, 

2018; Lernevall et al, 2017). 

I perioder när såren förvärras ger det känslor av hopplöshet men när såren läker ökar 

förhoppningarna (Green et al, 2018; Lernevall et al, 2017). Det är ett ständigt 

pendlande mellan hopp och förtvivlan, när såren är läkta finns det alltid oro för 

recidiv. En del personer tar avstånd från sina sår och pratar om såren i 

“tredjeperson” vilket distanserar dem från sig själva och ses som något man kämpar 

emot. 
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7.4 Förändring i livssituationen 

7.4.1 Hantera en ny situation 

Det framkommer att många med bensår försöker hantera sin situation själv till en 

början, och utvecklar över tid nya strategier i takt med att situationen förvärras 

(Marczak et al, 2019; Petersson et al, 2009). Vissa försöker även hantera smärtan 

utan att konsultera sjukvården initialt. Efter en tid upptäckte personerna att de inte 

skulle klara ut situationen själva och förstod att de behövde söka hjälp från 

sjukvården (Marczak et al, 2019). Ett hjärtligt och välkomnande bemötande från 

sjuksköterskan hjälper till att stärka deras möjlighet att hantera sina bensår 

(Wellborn & Moceri, 2014). 

Hos några personer är ett meningsfullt arbete positivt för deras hantering av 

bensåren. För att få kontroll över situationen och känna sig meningsfulla behöver de 

allra flesta strategier för att anpassa sin vardag utefter sina nya behov (Cezar da 

Silva et al, 2015; Marczak et at, 2019). Andra med bensår hittar stöd i spiritualitet 

som hjälper dem att ta sig igenom behandlingen (Joaquim et al, 2018). 

7.4.2 Stöd från närstående 

Det som hjälper de flesta personer med bensår i sin hanteringsförmåga är stödet från 

närstående. Detta anses viktigt för att ens ta steget och söka hjälp och att stå ut 

under behandlingsprocessen (Marczak et al, 2019; Wellborn & Moceri, 2014). 

Majoriteten av personerna uppger att stöd från vänner och familj är till stor nytta för 

dem, oavsett ålder (Marczak et al, 2019). De flesta med bensår uttrycker att ha 

någon som lyssnar och bekräftar deras känslor är till stor hjälp. Även stöd från 

samhället upplevs spela stor roll och är betydelsefullt eftersom social kontakt ger 

hjälp till att klara vardagen (Marczak et al, 2019; Petersson et al, 2009; Wellborn & 

Moceri, 2014).  

7.4.3 Egna övertygelser 

Personer med bensår har ofta svårt att följa rekommendationer och riktlinjer när de 

krockar med deras egna övertygelser kring sin vardag. Många har svårt att ta till sig 

rekommendationer kring vila, nutrition, kompressionsbehandling och liknande 

eftersom de har egna preferenser och åsikter kring ämnet (Silva et al, 2019). Vissa 
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med bensår tar hjälp av alternativa terapier eller rådfrågar andra vårdgivare när de 

anser att inga andra lösningar finns. Att söka kunskap från egna erfarenheter eller 

information från vänner, bekanta eller internet kan bidra till felaktiga tolkningar av 

personerna vilket kan påverka behandlingen (Marczak et al, 2019). Flertalet 

personer med bensår uppvisar stark integritet vilket ibland leder till att de blir 

ensamma med sina tankar och värderingar (Petersson et al, 2009). 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

En fördel med att litteraturstudie valdes som metod är att den speglar ett bredare 

perspektiv från flera individer (Kristensson, 2014). Detta kan vara en styrka för att 

det ger en mer samlad bild över hur läget ser ut vilket kan ge en hjälp inför 

kommande yrke som sjuksköterska. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om en 

empirisk studie istället hade genomförts. Det hade kunnat generera mer dagsaktuellt 

material och dessutom hade vi haft möjlighet att utforma frågorna till intervjuerna 

eller enkäterna. Då hade dock resultatet utgått från färre deltagare, från en specifik 

plats och blivit mer osäkert i förhållande till överförbarheten på en större 

population.  

Cinahl och PubMed användas som sökmotorer eftersom de är de största databaserna 

inom omvårdnad och medicin vilket kan vara en fördel genom att det ökar chansen 

att hitta mer relevant material (Kristensson, 2014). Ett flertal artiklar hittades i båda 

databaserna vilket kan ses som en styrka och stärker därmed även sökstrategin som 

används för vår litteraturstudie. Kristensson (2014) påpekar att arbetets sökstrategi 

är särskilt viktig då den ligger till grund för det fortsatta arbetet och 

litteraturstudiens resultat. Under sökningen fick vi sökhjälp av personalen från 

universitetsbiblioteket vilket var till hjälp för att skapa vår sökstrategi. Enligt 

Dahlberg (2014) är det en fördel att få kompetent vägledning vid sökning av artiklar 

till en litteraturstudie, vilket är en styrka. Det kan ha varit en svaghet att vi bara 

använt oss av två databaser och inte gjort en huvudsökning i PsycINFO.  
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Vi valde att inte begränsa artiklarna utifrån specifika geografiska områden för att 

inte missa relevant material för litteraturstudiens syfte. Även om olika länder är 

representerade visar resultatet att erfarenheterna av att leva med bensår är desamma 

oavsett om man bor i Skandinavien, Storbritannien, USA eller Sydamerika, vilket vi 

anser är en styrka för litteraturstudien. I artiklarna framkommer ett samstämmigt 

resultat oberoende av vilket land de kommer ifrån vilket kan ge en indikation på att 

överförbarheten ökas till det svenska samhället.  

Enligt Kristensson (2014) bör alla artikelträffars abstrakt läsas, dock valde vi att 

lägga till ett steg och gjorde en första gallring av sökträffarnas titlar. Detta 

möjliggjordes genom att endast läsa titlarna för att sortera bort artiklar som inte 

överensstämde med inklusions- och exklusionskriterierna och sedan läsa abstrakten 

på de titlar som valts. Genom att manuellt gallra sökträffarnas titlar utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier har vi försäkrat oss om att endast ha fokus på de 

artiklar som överensstämmer med vårt syfte och undvika att ta med artiklar som inte 

är av relevans. Detta kan ha gjort att vissa relevanta artiklar har missats vilket kan 

vara en svaghet. 

Anledningen till att vi valde Carlsson och Eimans (2003) kvalitetsgranskningsmall 

var eftersom den upplevdes som tydligt beskriven och hade ett numeriskt system. 

De vetenskapliga artiklar som valdes efter kvalitetsgranskningen behövde ha minst 

grad II, 70% för att ingå. Dock fick alla granskade artiklar över 70%, så inga 

gallrades bort. Vi anser att det är en styrka att använda en granskningsmall som har 

ett poängsystem som blir lätt att jämföra och tydligt visar vilken kvalitet artiklarna 

håller, vilket ökade noggrannheten. Eftersom vi är ovana att granska vetenskapliga 

artiklar med hjälp av en granskningsmall kan detta ha påverkat poängsättningen 

vilket kan ha till följd att artiklar fått för höga eller låga poäng vilket kan anses som 

en svaghet. Kristensson (2014) menar att granskningen av artiklarnas kvalitet är 

avgörande för urvalet av den vetenskapliga litteraturen som sedan ligger till grund 

för litteraturstudien.  

Genom att visa exempel från analysprocessen ökas tillförlitligheten eftersom läsaren 

kan se hur vi översatt, tolkat och kategoriserat materialet (Kristensson, 2014). Enligt 

vårt etiska ställningstagande har vi försökt minska risken för feltolkningar vid 
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översättning från engelska till svenska genom att tillsammans diskutera materialet 

vid oklarheter samt kontrollera innebörden av obekanta begrepp i lexikon. 

Resultatet av analysen är redovisad i sin helhet och inga fynd som kommit fram har 

undanhållits, vilket styrker vårt etiska ställningstagande där vi visar en transparens i 

vår arbetsprocess. Under analysen som genomfördes utifrån Kristensson (2014) 

beskriving av den integrerade analysen ansåg vi att de stegen som beskrevs gav 

utrymme för tolkning. Vi ansåg att likheter och skillnader synliggjordes ytterligare 

genom att lägga till ett steg där kärnmeningar valdes ut från artiklarna och 

översattes till svenska, vilket vi anser är en styrka.   

I enlighet med Henricson (2016) har vi hanterat vår förförståelse kring ämnet genom 

kontinuerlig diskussion mellan oss som i tidigt skede synliggjorde tidigare kunskap 

samt att vi valde att genomföra söknings- och urvalsarbetet tillsammans. Detta anser 

vi är en styrka för arbetet då enskilt arbete under den tidiga fasen av sökning och 

urval av litteratur hade kunnat avgöra vilka artiklar som valdes ut och därmed 

påverkat tillförlitligheten.  

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien är att belysa personers erfarenhet av att leva med bensår. 

Resultatet visar att smärta och sömn är viktiga erfarenheter. Det framkommer även 

att social isolering upplevs i samband med att såren förvärras samt till följd av 

skamkänslor. Därtill visar sig att goda relationer med sjuksköterskan är av yttersta 

vikt för de som lever med bensår för att inte ge upp hoppet.  

8.2.1 Smärta och sömn 

I resultatet kommer det fram att smärta är ett stort bekymmer för personer med 

bensår och påverkar flera aspekter i det dagliga livet till exempel sömn. Harams 

(2003) studie visar att många försöker hitta en lösning på smärtproblematiken, 

antingen på egen hand eller med hjälp av läkare. De som själva är aktiva visar sig få 

god hjälp att lösa sina smärtproblem. Däremot anser vi att det blir en viktig uppgift 

för sjuksköterskan att fånga upp de personer som inte orkar strida själv. 

Sömnstörningar på grund av smärta visar sig vara en vanlig erfarenhet hos individer 

med bensår, vilket minskar aktiviteter dagen efter i samband med trötthet (Haram, 
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2003; Heinen, Persoon, van de Kerkhof, Otero, & van Achterberg, 2007;Mudge, 

Spanou & Price, 2008). Kronisk smärta kan leda till depression, sömnsvårigheter, 

minskad mobilitet och suicidtankar (Haram, 2003; Taverner, Closs & Briggs, 2011). 

McCormack & McCance (2006) påpekar att en del av den personcentrerade 

processen är att se över eventuella fysiska behov hos personen. Genom att lyssna på 

personens förståelse av situationen framträder en helhetsbild som vägs in vid 

planeringen av omvårdnaden och kan ge en vägledning i att identifiera fysiska 

behov som framträder.   

Resultatet indikerar att det är en vanlig erfarenhet att analgetika ger ineffektiv 

smärtlindring för personer med bensår. Trots att preparatet de fått utskrivet sällan 

hjälper tar de ofta medicinerna ändå i rädsla för att det ska bli värre om man missar 

en dos (Kennedy, Cousins & Henman, 2017). Tidigare studier visar personers 

frustration gentemot sjuksköterskor när de inte får sina känslor och smärtupplevelser 

bekräftade och upplevs inte bli tagna på allvar (Morgan & Moffatt, 2008a; Tavares 

de Oliveira, da Silva Ferreira Tatagiba, Andrade Martins, Ferreira Veiga Tipple, & 

Varanda Pereira, 2012). Kunskapen om smärtlindrande läkemedel visar sig vara 

varierande bland personer med bensår (Haram, 2003).  

I Taverner, Closs och Briggs’ (2011) studie undersöks sjuksköterskors kunskap 

kring smärthantering vid bensår. Det framkommer att många är medvetna om att 

personer med bensår kan uppleva både neuropatiskt och nociceptiv smärta. 

Sjuksköterskor som har extra utbildning kring smärthantering har lättare att 

identifiera att personer med bensår upplever både neuropatisk och nociceptiv 

smärta. McCormack och McCance (2006) påpekar att det är viktigt för 

sjuksköterskan att arbeta med individens åsikter och tillsammans utveckla och 

planera för omvårdnadsåtgärder. Med utgångspunkt i teorin kan det praktiskt 

innebära att sjuksköterskan förmedlar kontakt med läkare angående byte av preparat 

och sedan följa upp och utvärdera effekten i syfte att optimera smärtlindringen. Det 

är sjuksköterskans ansvar att bjuda in personen i samtal så att hen vågar lyfta sina 

egna erfarenheter och vara delaktig i beslutsfattandet kring den egna vården.   
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8.2.2 Social isolering 

Resultatet framhåller svårigheter i att upprätthålla sociala kontakter när bensåren 

förvärras och detta är relaterat till personens välmående. I flera fall uppstår 

ensamhet när personerna väljer att distansera sig från sin omgivning för att inte störa 

andra på grund av odör från såren, skamkänslor och att de upplever sig som en 

börda. Flera studier visar att odör och läckage från förbanden är en bidragande 

faktor till att personer med bensår väljer att isolera sig från samhället och minska sitt 

deltagande i aktiviteter (Byrne & Kelly, 2010; Haram, 2003; Jones, Robinson, Barr 

& Carlisle, 2008; Morgan & Moffatt, 2008a). Personer som störs av lukten från sina 

egna sår har svårare att utföra vardagliga aktiviteter och lukten påverkar 

självkänslan samt skapar skamkänslor. Rädslan för att andra människor ska störas 

av lukten är tillräcklig för att de ska välja att begränsa sitt sociala umgänge (Haram, 

2003; Jones et al, 2008; Lindahl, Norberg & Söderberg, 2007).   

Haynes (2018) rapporterar i sin studie om hur användning av kolförband hos 

individer med odör från sår gav en betydande förbättring på deras livskvalitet. När 

odören försvann minskade skamkänslorna vilket underlättade för dem att vara 

socialt aktiva. Genom att erbjuda innovativa lösningar som till exempel kolförband, 

bidrar det till ett ökat välmående (McCormack & McCance, 2006).  

Det rekommenderas för sjukvårdspersonal att kompressionslindor kan lämnas på i 

en vecka och att lindorna håller kompressionstrycket under denna tid. Trots 

riktlinjerna finns det inget som säger att inte sjuksköterskor bör ta hänsyn till 

personens egna önskemål om oftare ombyte ifall de har problem med läckage och 

lukt. Det visar sig att det inte alltid är lätt för personer att påpeka något som 

“strider” emot riktlinjer och rekommendationer de får från sjuksköterskan (Jones et 

al, 2008). 

Ebbeskog och Ekman (2001) belyser att det sociala umgänget begränsas i samband 

med bensår men att personerna efter läkningen är mer benägna att återuppta kontakt 

med andra och utföra aktiviteter som de undvikt att göra medan såren var aktiva.  

Eftersom det framgår att personer med bensår väljer att isolera sig och inte dela med 

sig av sina farhågor visar det att omvårdnaden är i motsats till det som McCormack 

& McCance (2006) påpekar, det vill säga att helhetsbilden av personens 



 

23(32) 

 

livssituation skapas när sjuksköterskan utgår från personens värderingar i samband 

med omvårdnaden.        

8.2.3 Relationer med sjuksköterskan  

I resultatet framkommer att relationen med sjuksköterskan är avgörande för hur 

personer med bensår upplever omvårdnaden och behandlingens effekt. Många 

uttrycker att de vill ha mer information och vägledning kring egenvården av 

bensåren när detta inte har varit en del av samtalet med sjuksköterskan. Enligt Kirk 

(1992) beskriver patienter en god omvårdnad när sjuksköterskan informerar samt 

förklarar händelseförloppet på ett sätt som de förstår. Personer upplever ett ökat 

förtroende för de sjuksköterskor som lyfter och värderar personens egen expertis 

och tankar kring sina sår (Kirk, 1992). När sjuksköterskan visar förståelse för och 

bekräftar personens situation minskar oron och känslor av osäkerhet eftersom någon 

annan är medveten om deras känslor och tankar (McCabe, 2004). Att vara medveten 

om hur ens egna värderingar påverkar andra blir tydligt i mötet och samtalet med 

personer (McCormack & McCance, 2006).   

Personer med bensår önskar mer information och tydliga råd kring relevanta 

egenvårdsåtgärder gällande fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv upplevs som en 

möjlighet att vara delaktig och ta egenansvar (Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011). 

Det har visat sig i en studie av Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee & 

Defloor (2011) att egenvårdsutbildning och råd gällande livsstilsfrågor som 

anpassas individuellt ökar förståelsen och medvetenheten om betydelsen av att 

genomföra egenvårdsåtgärder. Detta resulterade i att personerna hade lättare att ta 

till sig och följa egenvårdsråden.  

Resultatet visar att många personer med bensår saknar ett individuellt bemötande 

från sjukvården vilket försvårar kunskapsutbytet och kan medföra missförstånd i hur 

omvårdnaden ska utföras. Tidigare studier visar på en negativ inverkan och 

besvikelse över att endast bli omhändertagna utifrån sitt bensår och inte ur ett 

individuellt perspektiv med en helhetssyn på personen (McCabe, 2004; Roaldsen, 

Biguet & Elfving, 2011). Green, Jester, McKinley, & Pooler (2013) undersöker hur 

väl patienter delar med sig av sina bekymmer som relaterar till såren vid mötet med 

sjuksköterskan. Det framkommer att frågor kring sårhantering bekräftas och 
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diskuteras i större utsträckning än den emotionella påverkan såret har. McCormack 

& McCance (2006) anser att sjuksköterskan genom ett helhetsperspektiv, utöver den 

tekniska kompetensen, kan främja till större delaktighet där personen är i fokus för 

sin egen omvårdnad.  

 

9 Slutsats och kliniska implikationer  

Litteraturstudien visar att personer med bensår ofta erfar problematik kring smärta, 

sömnsvårigheter, minskad social kontakt och är i stort behov av stöd och vägledning 

från sjuksköterskan för att hantera sin situation. Det har framkommit att personer 

med bensår önskar ett mer individuellt bemötande och att deras egna erfarenheter 

beaktas mer. De anser sig vara “expert på sin egen situation”, men att denna 

kunskap ibland tappas bort under omvårdnaden. Det framkommer också att många 

efterfrågar mer information och rådgivning kring förebyggande åtgärder och 

egenvård för att känna självförtroende. För att nå de ensamma och isolerade behöver 

rutiner och tillvägagångssätt utvecklas gällande omvårdnad av personer med bensår. 

Som sjuksköterska är det svårt att alltid ha svar på allt. I det praktiska arbetet är det 

viktigt att med god samtalsteknik utgå från personens egna erfarenheter och 

upplevelser, att våga fråga. På detta sätt skapas ett förtroende, samarbete samt en bra 

grund att bygga relationen vidare från. För att personerna ska kunna bemötas utifrån 

deras individuella upplevelse och implementeras i praxis bör rutiner gällande 

personcentrerad vård vara tydligt utformade för sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal. Mer utbildning för sjuksköterskor som ofta stöter på denna 

patientgrupp är önskvärd, exempelvis kurser kring smärthantering eller 

samtalsteknik och att öka fokus på personcentrerad vård. 

 

10 Vidare forskning  

Erfarenheter som personer med bensår upplever visar sig vara återkommande i 

forskning från olika delar av världen och verkar inte ha ändrats särskilt mycket i 
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senare år. Däremot behövs mer forskning kring hur och på vilket sätt sjukvården kan 

ge mer tydlig och lättillgänglig egenvårdsutbildning och råd. Förslag på fortsatt 

forskning är studier kring rådande egenvårdsutbildning som personer med bensår får 

av sjuksköterskor och hur detta erfars av personerna. Sådana studier kan användas 

för att vidare utveckla och främja omvårdnaden av personer med svårläkta bensår. 

Genom detta ökas delaktigheten och samarbetet i omvårdnaden mellan 

sjuksköterska och person.     
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Bilaga A: Sökmatris i Cinahl  

Datum för sökningen: 19-11-12 

Sökning Sökord och 
kombinationer Avgränsningar Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa i 
fulltext 

Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

S1 [MH] ”Leg 
Ulcer+” 

 13.744     

S2 [MH] ”Venous 
ulcer” 

 2.409     

S3 Chronic leg 
ulcer* 

 634     

S4 S1 OR S2 OR S3   13.827     
S5 Experienc*  393.613     
S6 Impact  292.361     
S7 S5 OR S6  641.938     
S8 S4 AND S7  1.172     
S9 S4 AND S7 2009-2019, Peer 

reviewed, 
English language,  
Age groups: 
Adult: 19-44  
years,      Middle 
aged: 45-64 
years, Aged: 65+ 
years,       Aged: 
80 and over  

344 40 21 7 7 

 

 

 



 

 

Bilaga B: Sökmatris i PubMed 

Datum för sökningen: 19-11-25 

Sökning Sökord och 
kombinationer 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

S1 [Mesh] ”Leg 
Ulcer” 

 21.915     

S2 Venous ulcer  83.02     
S3  Chronic leg ulcer  55.91     
S4 S1 OR S2 OR S3   24.043     
S5 Experience  633.499     
S6 Impact  915.576     
S7 S5 OR S6   150.2078     
S8 S4 AND S7  1.654     
S9 S4 AND S7 Senaste 10 år, 

Språk; Engelska 
Adult: 19+years, 
Adult: 19-44 years, 
Aged: 65+years  
Aged: 80 and over  

439 26* 1 1 1 

*15 av dessa hittades I sökningen från databasen Cinahl 

 



 

 

Bilaga C: Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod enligt Carlsson och 
Eiman (2003), *modifierad av författarna. 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
repeterbarhet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

*Patienter med bensår Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys 
saknas/Ja Nej   

Kvalitet på 
analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställningen 
besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teorier etc.) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning Saknas Låg  Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 
48p)     

     
Grad I: 80 %     
Grad II: 70 %     
Grad III: 60 %     

 

 



 

 

Bilaga D: Artikelmatris 

 

Artikel 
nr 

Författare, 
år, land 

Tidskrift, 
titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Petersson, 
Springett & 
Blomqvist 
(2009) 
 
Sverige 

Journal of 
Nursing and 
Healthcare of 
Chronic 
Illness. 
 
The triumph 
of hope over 
experience: 
using 
people’s 
experiences 
to inform leg 
ulcer care 
through 
participatory 
action 
research.  

Att undersöka 
hur personer 
som behandlas 
för bensår 
upplever 
omvårdnaden. 

Urval: 9 individer 
med kroniska 
bensår som 
behandlas inom 
primärvården 
 
Datainsamling: 
PAR metod, med 
reflektionsgrupp 
bestående av 
vårdare samt 
intervjuer med 
patienter med 
bensår.  
 
Analys: 
Innehållsanalys 
med tre steg. Steg 
1: 
Intervjumaterialet 
lästes igenom i 
reflektionsgruppen 
och diskuterades 
mellan vårdare och 
forskare. Steg 2: 
Forskare läste 

Patienterna uttryckte att 
de var nöjda med mötet 
med vårdpersonalen då 
de fick möjlighet att 
delta i sin omvårdnad. 
Däremot fanns inte 
något tillfälle för 
patienterna att ta upp 
vardagliga bekymmer i 
relation till sina bensår 

Grad II 
77 % 



 

 

igenom 
intervjumaterialet 
och hittade 
återkommande 
teman. Steg 3: 
Latent analys av 
intervjumaterialet 

     2  Wellborn & 
Moceri 
(2014) 
 
USA 

Journal of 
Wound, 
Ostomy & 
Continence 
Nursing. 
 
The lived 
Experiences 
of Persons 
with Chronic 
Venous 
Insufficiency 
and Lower 
Extremity 
Ulcers 

Att beskriva 
den levda 
erfarenheten av 
kronisk venös 
insufficiens hos 
personer och 
hur detta 
påverkar deras 
livskvalitet. 

Urval: 10 personer 
med kronisk venös 
insufficiens  
 
Datainsamling: En 
fokusgrupp med 7 
personer och 
individuella 
intervjuer med 3 
personer.  
 
Analys: Tolkande 
fenomenologisk 

Det framkom fyra 
teman. Tema 1: Brist 
på kunskap kring venös 
insufficiens hos 
personerna. Tema 2: 
Obehag av att leva med 
venös insufficiens i 
form av smärta och 
klåda. Tema 3: Besvär 
i form av 
begränsningar i 
vardagen, relaterat till 
venös insufficiens. 
Tema 4: Förmågan att 
hantera sin vardag i 
samband med venös 
insufficiens.  

Grad I: 
91 % 

3 Cezar da 
Silva, 
Denardin 
Budó, 
Schimith, 
Ecco, 
Fernandes 
Costa & de 

Cogitare 
Enfermagem.  
 
Experiences 
constructed 
in the process 
of living with 

Att identifiera 
erfarenheter av 
personer med 
venösa bensår 

Urval: 14 personer 
med venösa bensår 
 
Datainsamling: 
Semi strukturerade 
intervjuer 
 

Det framgår att 
individer med bensår 
har bekymmer med 
fysiska såväl som 
emotionella 
hälsoproblem, vilket 
påverkar olika aspekter 

Grad I: 
84 % 



 

 

Vasconcelos 
Torres. 
(2015) 
 
Brasilien  

a venous 
ulcer. 

Analys: 
Innehållsanalys 
 

i dessa individers 
vardagsliv 

4 Aguiar, 
Sadigursky, 
Martins, 
Menezes, 
Santos & 
Reis. 
(2016) 
 
Brasilien 

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem. 
 
Social 
repercussions 
experienced 
by elderly 
with venous 
ulcer. 

Att förstå de 
sociala 
konsekvenserna 
som äldre med 
bensår erfar.  

Urval: 8 individer 
med venösa bensår  
 
Datainsamling: 
Individuella semi-
strukturerade 
intervjuer. Därtill, 
användes 
sociodemografiska 
data.  
 

Studiens resultat visar 
att äldre personer med 
venösa bensår utsätts 
för fördomar och det 
sker en diskriminering 
vilket individerna 
upplever i sin vardag.  

Grad II: 
77 % 

5 Silva, Jesus, 
Tavares, 
Caldeira, 
Oliveira & 
Merighi.  
(2019) 
 
Brasilien 

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem. 
 
Experience 
of adults and 
older people 
with 
adherence to 
venous ulcer 
care. 

Att förstå 
erfarenheter av 
följsamhet till 
omvårdnad 
som vuxna och 
äldre personer 
med 
venösa bensår 
har. 

Urval: 12 individer 
som genomgår 
specialiserad 
behandling för 
venösa bensår. 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Analys: 
Fenomenologiska 
innehållsanalys 
 

Det framgår flera 
teman i resultatet. 
Dessa är; personliga 
värderingar i 
förhållande till 
behandling, erfarenhet 
av att leva med venösa 
bensår samt 
motivationen till att 
följa omvårdnadsråd.  

Grad II: 
75 % 

6 Joaquim, 
Silva, Pereira, 
Garcia-Caro 

Revista 
Brazileira de 
Enfermagem. 

Att verifiera 
Merleau-
Pontyan 

Urval: 36 individer 
med kroniskt 
venösa bensår 

Erfarenheter hos 
individer med venösa 
bensår omfattas av 

Grad I: 
84 % 



 

 

& Cruz-
Quintana. 
(2018) 
 
Brasilien 

 
Application 
of Merleau-
Pontyan 
perspective 
from the 
physical and 
psychological 
implications 
of venous 
ulcers. 

perspektivet på 
den fysiska och 
psykologiska 
påverkan av 
kroniska 
venösa bensår. 

 
Datainsamling: 
Intervjuer  
 
Analys: Deskriptiv 
fenomenologisk 
metod 
 

fysiska, emotionella 
och sociala aspekter i 
vardagslivet.  

7 Lernevall, 
Fogh, 
Nielsen, Dam 
& Dreyer. 
(2017) 
 
Danmark 
 

EWMA 
Journal. 
 
Lived 
experiences 
of life with a 
leg ulcer - a 
life in hell 

Att undersöka 
hus patienter 
som lider av 
bensår från 
arteriell- eller 
mixad etiologi 
erfar sin 
vardag. 

Urval: 6 individer 
med arteriella och 
blandning av 
venösa och 
arteriella bensår 
 
Datainsamling: En 
fokus grupp 
intervju, därefter 
fem semi 
strukturerade 
intervjuer.  
 
Analys: Tre stegs 
analys.  
Steg 1: naive 
genomläsning av 
texten i sin helhet. 
Steg 2: Struktur 
analys, där 
meningsbärande 

Fyra teman utgör 
resultatet. Tema 1: 
Konstant smärta Tema 
2: En evig kamp mot 
såret. Tema 3: Mellan 
förtvivlan oh hopp. 
Tema 4: Sårets 
påverkan på 
vardagslivet  

Grad I: 
80 % 



 

 

enheter identifieras 
och teman skapas. 
Steg 3: Kritisk 
analys, funna teman 
diskuteras från en 
specifik tolkning 
till en mer generell 
tolkning av dessa.  
 

8 Marczak, 
Rembeck, 
Petersson & 
Nordeman. 
(2019) 
 
Sverige 

Journal of 
Wound Care. 
 
Patient 
experiences 
of living with 
chronic leg 
ulcers and 
making the 
decision to 
seek 
professional 
health-care. 

Att klargöra 
hur patienter 
erfar att leva 
med kroniska 
bensår innan de 
tar kontakt med 
vården 

Urval: 11 individer 
med kroniska 
bensår 
 
Datainsamling: 
Kvalitativa 
intervjuer 
 
Analys: 
Fenomenologisk 
metod, med fyra 
steg. Steg 1: 
Analysen 
påbörjades med att 
intervjumaterialet 
diskuterades mellan 
författarna för att 
hitta preliminära 
teman. Steg 2: 
Därefter, skapades 
koder tillhörande 
varje tema. Steg 3: 
Kondensering av 

Resultatet omfattar 5 
huvudkategorier. 
Kategori 1: 
Övertygelser 
Kategori 2: Smärta 
Kategori 3: Känslor  
Kategori 4: Strategier 
Kategori 5: 
Omvårdnadsbehandling 

Grad I: 
93 % 



 

 

koderna till 5 
grupper med 
tillhörande 
meningsenheter 
Steg 4: 
Generalisering av 
koncept kring 
erfarenheter kring 
bensår för att få en 
mer nyanserad 
överblick.  
 

9 Green, Jester, 
McKinley & 
Pooler. 
(2018) 
 
Storbritannien 

British 
Journal of 
Community 
Nursing. 
 
Chronic 
venous leg 
ulcer care -
Putting the 
patient at the 
heart of leg 
ulcer care. 
Part 1: 
exploring the 
consultation. 

Att 
sammanställa 
den levda 
erfarenheten 
hos patienter 
med bensår och 
hur det 
påverkar deras 
livskvalitet.  

Urval: 9 individer i 
fas 1 och 5 
individer gick i 
vidare till fas 2.  
 
Datainsamling: 
Ostrukturerade 
intervjuer och icke 
deltagande 
observationer  
 
Analys: Analys 
utfördes separat av 
två olika forskare. 
Analysen utfördes 
genom att hitta 
teman med 
utgångspunkt i 
intervjumaterialelet. 
Sedan 

Resultatet visar att 
individer med bensår 
upplever att olika 
aspekter, förutom 
fysiska symtom, 
påverkar förmågan att 
utföra 
vardagsaktiviteter.  

Grad I: 
84 % 



 

 

identifierades 
subteman 
tillhörande varje 
tema.  
 



 

 

Bilaga E: Exempel på analysprocessen             

 

Artikel 
nr 

Ursprungstext Översättning Kategori 

3 In living with the venous ulcer, 
the respondents highlighted the 
need for professional and 
family care as an experience 
that was constructed and 
intensified in the process of 
living with their chronic 
condition. 

Hos individer som lever med 
venösa bensår framkommer 
det att behovet av stöd från 
professionell personal samt 
familjen är av stor betydelse.  

Sjuksköterskans 
närvaro 

     2  All respondents reported pain, 
discomfort, or itching. 
Discomfort associated with 
constant or intense pain and 
itching, along with a general 
feeling of being uncomfortable, 
was most often reported. 

Alla deltagarna rapporterade 
smärta, obehag eller klåda. 
Obehag associerat med 
konstant eller intensiv smärta 
och klåda tillsammans med en 
generell känsla av att vara 
obekväm var oftast 
rapporterad. 

Begränsningar i 
vardagen 

9 A number of participants 
reflected that to ´control´ the 
impact of their odour and 
exudate, they had consciously 
decided to limit social contact, 
resulting in an almost self-
imposed social isolation. 

För att kontrollera effekterna 
av odören och exudatet hade 
deltagarna valt att själva 
begränsa all social kontakt 
vilket ledde till en nästintill 
självvald isolering.  

Psykologisk 
påverkan 



 

 

1 Either they had found out 
strategies by themselves or had 
got the knowledge from sources 
of information outside the 
health care system. 

Antingen upptäcktes egna 
strategier eller från källor 
utanför sjukvårdssystemet. 

Förändring i 
livssituationen 



 

 



 

 

 


